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 بها في محافظة بابل المتأثرةتشخيص وتحليل أسباب التصحر والمناطق 

 

ثامر عبد العالي الشمري       سعيد سلمان الفاضلي          حمزه كاظم بريسم     

 كلية الزراعة / جامعة القاسم الخضراء

 

 : الخالصة

من التأثير في الجوانب االقتصادية تعاني محافظة بابل من اتساع ظاهرة التصحر وبلوغها درجة كبيرة         

واالجتماعية والصحية . وللتقليل من الظاهرة البد من تشخيص وتحليل اسبابها وتحديد المناطق المتأثرة بها. اذ بينت 

 نتائج البحث ارتباط ظاهرة التصحر بعاملين:

 العامل الطبيعي  ويشمل: -:أوال

 شبه الجافة.الجفاف نتيجة موقع المحافظة ضمن مناخ المناطق  -1

 % صيفأ.95.58% من المساحة الصالحة للزراعة وتزداد الى 77.66قلة مياه نهر الفرات تسببت بتعطيل  -5

دونم في مناطق جرف الصخر, الحصوة الشمالية  0333زحف الرمال والكثبان الرملية وتهديدها لمساحة  -0

 ية كبيرة مستقرة في ناحيتي المدحتية والنيل .دونم مشغولة بكثبان رمل 1533والحصوة الجنوبية والمارونية و مساحة 

 ثانيا: العامل البشري ويتضمن :

% سبب ضغطا  على 0.5نسمة وبمعدل نمو  168737النمو السكاني المرتفع. اذ بلغ عدد سكان المحافظة  -1

ذاتي وقطع الموارد الحيوية المتاحة متمثأل بالزحف السكاني على االراضي المنتجة وظهور حالة عدم االكتفاء ال

 % .76.66االشجار وتخريب الغابات المنشأة نتيجة لقلة مصادر الطاقة . اذ بلغت نسبة التخريب لتلك الغابات 

% لوحظت في مناطق 47.14اتساع مشكلة الملوحة , اذ بلغت نسبة مساحة االراضي المتأثرة الملوحة  -5

 الطليعة والقاسم,و المدحتية و الشوملي و النيل و الكفل.

دونم ذات الغطاء  58160ي الجائر باعداد كبيرة من الحيوانات على المساحة المخصصة كمراعي الرع -0

النباتي المتفرق والضعيف باإلضافة إلى الرعي في االراضي المتروكة مما زاد من نشاط التعرية الريحية وجعل تلك 

 المساحات بؤرة للغبار المحلي.

 

DIAGNOSIS AND ANALYSIS THE CAUSES OF DESERTIFICATION AND 

IDENTIFY THE AFFECTED ZONES IN BABYLON PROVINCE 

H.K.Ebreesum       S.S.AL-Phadely      T.A.AL-Shimary 

 

ABSTRACT: 

 Babylon province suffers from widening desertificationphenomenon which 

reachedmanifestations of the degree of severity influence the economic , social and 

healthy aspects . To reduce its impact  it must diagnosis and analysis the causes and 

identify the aftectedareas with it.The results showed that desertification correlated with 

two factors: 

First:Thenatural factor, which includes. 

 1- The drought as aresult of province location within semi airid. 

2- Water scarcity of Euphrates river, interrupted 66.77% of arable land . This percentage 

increases in summer to arrive 85.29% . 
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3- Creeping sand and active dunes threaten about 3000 Dounm. In the areas of,Gorf  al 

saker, Al-hasswa Al shamalia Al-hasswa Al-jenobia and Al-Maronia . Also 

1500DounmWas occupied by inactive sand dunes in area of nile and midhatia.  

Second:The human, factorwhich  includes. 

1- The high population growth.The province population reached 1,796,906 with rate  

growth 3.2%,which generate exploitative pressure upon the bio-available resources 

interms of population creeping-statement and forest destructions because energy 

scarcity.The destruction reached about 67.77%.2 - Widespread problem of salinity,the 

land areas affected bysalinity 46.14% found in, Talea,Qasim,Midhatia,Shomali,Nile and 

Kefel. 

3-Over grazing with lage numbers of alumals on area 59173Dounm . as pastures withpoar 

natural vegetation. Inaddition to interrupted land. This behaveir increased the active of 

wind erosion and these areas became the foci of the local dust.  

 :المقدمة

تتمتع المناطق الجافة باهتمام ليس على مستوى البلد الواحد وانما تتعدى الى مستوى االهتمام الدولي لما توفره       

(.  وبالرغم من تلك 5313ع المساحة و قلة الكثافة السكانية و وفرة المعادن الطبيعية)سالمة , من مزايا اهمها اتسا

المزايا فان تلك المناطق تشكل مصدر قلق وخطر للعديد من البلدان كونها بيئات مشجعة لحدوث ظاهرة التصحر.اذ 

د في اغلب أرجاء المعمورة وبمعدالت متسارعة. يعد احد المشاكل البيئية الخطيرة , التي تواجه العالم حاليا التي تزدا

كم 53333إن مساحة األرض التي تخرج سنويا من نطاق الزراعة نتيجة التصحر حوالي 
2

وتبلغ نسبة األراضي  

% من مساحة اليابسة وهي موطن أكثر من مليار إنسان . ويقدر برنامج األمم المتحدة للبيئة 43المعرضة للتصحر 

مليار دوالر , هذا التقدير ال يتضمن تكاليف التصحر  17تفقد سنويا في الدول النامية بسبب التصحر قيمة اإلنتاج التي

 (. 5333الجانبية )منظمة األغذية والزراعة , 

% من مجموع المساحة 85تتسارع في العراق ظاهرة التصحر, وتقدر نسبة األراضي المتأثرة بهااكثر من        

ارتفعت هذه النسبة خصوصا بسبب العمليات العسكرية , ونوبة الجفاف  1891(. ومنذ عام 5338اإلجمالية )الحكيم , 

ولحد أالن مما أدى إلى تدهور حالة التربة والنباتات وظهور أثارها السلبية  1881التي ضربت العراق منذ عام 

لمحافظات وخصوصا والضارة على البيئة. لقد لوحظ اتساع في األراضي الصحراوية والمتصحرة في اغلب ا

( , فاألراضي الصحراوية  5338محافظات المنطقتين الوسطى والجنوبية جراء تفشي الملوحة وانتشارها ) الحكيم , 

والمتصحرة توجد في محافظة بابل في منطقة الجزيرة / الشوملي / المدحتية / وفي صالح الدين في تكريت وبيجي 

االنبار وفي ذي قار في جنوب البطحاء ومركز الناصرية إلى البصرة , وفي الديوانبة في عفك . وفي اغلب أراضي 

وفي البصرة توجد بعض الكثبان الرملية وهذا ينطبق على واسط أيضا , وفي نينوى في الحضر وأبو عدل وفي 

ة (. إن ظاهر 5336كربالء في مقاطعة الكرط وعين تمر والرزازة وفي المثنى في قضاء الخضر )وزارة التخطيط , 

التصحر واضحة جدا في محافظة بابل من خالل زيادة نسبة الغبار في الهواء وزحف الكثبان الرملية خصوصا في 

ن األجزاء الشمالية والشمالية الغربية من المحافظة وزيادة درجة ملوحة التربة وانحسار المساحة المزروعة . وا

% سنويا )وزارة التخطيط , 0.5والذي ينمو بمعدل  ال تسد حاجة سكان المحافظةإنتاجيتها من المحاصيل والخضر

(. ويعد هذا المعدل مرتفعا لبيئة المناطق الجافة وشبه الجافة , وله القدرة على مضاعفة عدد السكان خالل فترة 5336

سنة مما سيولد ضغط شديد على الموارد الحيوية الحساسة ألي ضغط كونها بيئات  30 -20قياسية تتراوح ما بين 

 (.5311ة مما يجعلها عرضة للتصحر السريع )الهيتي , جاف
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 مشكلة البحث : 

تعد محافظة بابل واحدة من محافظات المنطقة الوسطى التي تعاني من  واتساع ظاهرة التصحر في اغلب       

ح ما بين مناطقها بسبب موقعها الجغرافي الذي جعلها في ظل المناخ الصحراوي حيث كمية األمطار الساقطة تتراو

م53ملم سنويا وارتفاع درجات الحرارة خصوصا في فصل الصيف التي تصل الى  533 – 53
°

, مما منحها غطاء  

نباتي طبيعي فقير و متفرق ال يؤمن أدنى درجة حماية طبيعية للتربة ضد تأثير الظروف المناخية القاسية ويجعلها 

يعية .  ومما يزيد المشكلة تعقيدا هو اتساع نشاطات العامل نظاما بيئيا هشا ومتحسسا ألي ضغط على مواردها الطب

البشري الذي قد يكون تأثيره في تعجيل وتسارع انتشار هذه الظاهرة اشد من العامل الطبيعي . بسبب االستغالل الذي 

العوامل األخرى  يتجاوز حدود الطاقة التجديدية لألراضي مؤديا إلى اإلخالل بالتوازن الهش مما يزيد من فعالية تأثير 

. 

 لذا جاء البحث ليطرح التساؤالت االتية:

 ماهي العوامل المؤثرة في حدوث ظاهرة التصحر في محافظة بابل ؟ 

  كل عامل من العوامل المؤثرة في حدوث ظاهرة التصحر في محافظة بابل ؟ تأثيرماهو   

  هدف البحث :

 حافظة بابل .. تحديد العوامل المؤثرة في حدوث ظاهرة التصحر في م1

    كل عامل من العوامل المؤثرة في حدوث ظاهرة التصحر في محافظة بابل . تأثير.تشخيص 5

 فرضية البحث

 .تزيد العوامل الطبيعية من حدوث ظاهرة التصحر في محافظة بابل 

 .تزيد العوامل البشرية من حدوث ظاهرة التصحر في محافظة بابل 

 أهمية البحث

الحالية  تأثيراتهااطار عملية تشخيص العوامل المؤثرة في حدوث ظاهرة التصحر والحد من البحث في  يأتي      

 والمستقبلية من خالل االتي:

  يعد البحث مساهمة في عملية تحسين وتطوير العمل الزراعي الميداني وفق اسسس علمية واالرتقاء بمستوى

 تفاء الذاتي من االنتاج الزراعي المحلي.ادائه ,ومساهمته في عملية التنمية المستدامة وتحقيق االك

 . المساعدة في اعداد دراسات وبرامج مناسبة لحماية وتحسين البيئة المحلية 

  يوفر ويوثق لمعلومات تعطي صورة واقعية عن العوامل المسببة لحدوث ظاهرة التصحر تخدم متخد القرار

 وصائبة. في المؤسسات االكاديمية والبحثية في اتخاذ قرارات موضوعية

 منهجية البحث : 

يصنف البحث الحالي في اطار البحوث التي تعتمد األدبيات والدراسات العلمية  والخبرة الشخصية التي وفرت        

بيانات ومعلومات عن واقع ظاهرة أو مشكلة معينة , بهدف تشخيص مشاكلها وتحديد اسبابها واقتراح الحلول المالئمة 

 االتي:لها. وتضمنت المنهجية 

. جمع معلومات وبيانات تخص ظاهرة التصحر في محافظة بابل من مديرية الزراعة ومديرية الموارد المائية 1

 ومديرية اإلحصاء.

 .الدراسات العلمية واالدبيات ذات العالقة بظاهرة التصحر.5

لااك الظاااهرة عاان كثااب . زيااارات ميدانيااة لاابعض المواقااع المتااأثرة بظاااهرة التصااحر لالطااالع علااى أثااار ومظاااهر ت0

   وتوثيقها فوتوغرافيا.

لغرض تحقيق هدف البحث فقد تم تقسيمه على مبحثين , تناول المبحث االول وصف عام لمحافظة هيكلية البحث : 

 بابل ,  واهتم المبحث الثاني بمفهوم ظاهرة التصحر واسبابها . 
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 المبحث االول

 الوصف العام لمحافظة بابل

كم . وتبلغ 133تقع محافظة بابل في وسط العراق تقريبا , تبعد عن العاصمة بغداد بحوالي  مناخ :الموقع وال -اوال 

كم 5118مساحتها 
2

% من 5( و التي تشكل نسبة  5311 - 5313,  5331) وزارة التخطيط والتعاون االنمائي :  

ء من الغرب والجنوب الغربي والنجف مساحة العراق الكلية . تحيط بها محافظات  بغداد من الشمال واالنبار وكربال

45االشرف من الجنوب والقادسية من الجنوب الشرقي و واسط من الشرق. وتمتد رقعتها بين خطي طول 
°
 44و  

°
 

 00شرقا وخطي عرض 
°

 05و  
°

م , ذات 05(. وارتفاعها عن سطح البحر يبلغ حوالي 1شماال  )خريطة   

يسودها المناخ الصحراوي الذي يمتاز بقلة كمية األمطار الساقطة اذ تتراوح طوبوغرافية منبسطة في معظم أجزائها . 

م50ملم سنويا وارتفاع درجات الحرارة صيفا قد تصل إلى  533الى  53بين 
3

تسودهاة الرياح الشمالية الغربية او  

 الغربية . 

المحافظة بالدرجة األساس على النشاط يعد نهر الفرات المصدر الرئيس لإلرواء اذ تعتمد  المجال الزراعي : -ثانيا 

الزراعي بشقيه النباتي والحيواني .حيث تشتهر بزراعة المحاصيل الحقلية مثل الحنطة ,  الشعير , الذرة الصفراء , 

القطن والسمسم ومحاصيل الخضر مثل الباقالء , الباميا والباذنجان وبساتين النخيل والحمضيات . وتتميز أيضابثروة 

 0651 رأس( والماعز ) 550455رأس ( , األغنام )  5304رأس( , الجاموس ) 145451ضم األبقار) حيوانية ت

رأس ( .
 

دونم مستصلحة و   095065دونم , منها    1715355وتبلغ المساحة الصالحة للزراعة لعموم المحافظة 

رة التخطيط والتعاون دونم.) وزا  508753دونم استصالح جزئي. أما المساحة الزراعية فعال فهي 915557

 (. 5311 - 5313,  5331االنمائي : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : موقع محافظة بابل بالنسبة للعراق ولخطوط الطول والعرض1خريطة 
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نسمة(  954090نسمة موزعين بواقع سكان الحضر )  1687837عدد سكان المحافظة يبلغ حوالي  السكان : -ثالثا 

%) وزارة التخطيط والتعاون 5,0ة(. وان معدل النمو السكاني للمحافظة بشكل عام نسم 845550و سكان ريف ) 

 ( . 5311 - 5313و  5331االنمائي , 

أهم مدن المحافظة هي : اإلمام , الهاشمية , القاسم , المدحتية , الشوملي , الطليعة ,  المجال االداري : -رابعا 

درية , المشروع ,  المحاويل , أبي غرق والكفلالمسيب , جرف الصخر , سدة الهندية , اإلسكن
 

) عباس و آخرون , 

5311 . ) 

 

 : المبحث الثاني

 األسباب -التصحر : المفهوم 

 اوال : مفهوم ظاهرة التصحر

سنة , وأول خريطة للتصحر انجزت من قبل  53لقد ظهر أول نص علمي يحمل هذه التسمية قبل حوالي        

حيث تزامن ذلك مع انعقاد مؤتمر التصحر التابع لألمم المتحدة في  1866المتحدة كانت في عام  الهيئات التابعة لألمم 

 نيروبي في كينيا. اجتهد الكثير من الباحثين في وضع تعريف محدد ويجسد معنى التصحر وأبعاده المختلفة ومنها :

لى تكوين ظروف تجعلها اقرب إلى أن التصحر هو إحداث تغيير سلبي في خصائص البيئة الحيوية يؤدي إ      

الظروف الصحراوية أو أكثر جفافا . كما يعرف التصحر بأنه تكثيف أو تعميق للظروف الجافة من خالل حدوث 

تدهور في الطاقة الحيوية للبيئة مما يقلل من قدراتها على اسناد استعماالت األراضي الزراعية , الرعي , والغابات 

 ( .  1886د , بشكل طبيعي ) عبد المقصو

(  التصحر على انه امتداد مكاني للظروف الصحراوية في اتجاه Horest و Foad , 1977وقد عرف )       

( فقد عرفا التصحر بشكل موجز  بأنه افتقار Roberts و  Melickan , 1970المناطق الرطبة وشبه الرطبة . أما )

ضمن اتفاقية األمم المتحدة  1884دث تعريف للتصحر اقر في وتدهور للقدرة الحيوية للنظام البيئي .  غير أن اح

إن التصحر يعني تدهور األرض في المناطق القاحلة وشبه القاحلة وفي المناطق الجافة  -لمكافحة التصحر ينص :

 ( .1884وشبه الرطبة الذي ينتج عن عوامل طبيعية وبشرية)منظمة االغذية والزراعة , 

حر هوعملية هدم الطاقة الحيوية لألرض المتمثلة في اإلنتاج النباتي والحيواني ومن ثم وحقيقة األمر فالتص      

 التأثير في اسناد الوجود البشري .

 

  ثانيا: أسباب التصحر:   

حدد الباحثون اسباب ظاهرة التصحر في سببين رئيسين هما ) العامل الطبيعي والعامل البشري( في ضوء آراء       

,  Foadو1896والشخاترة , Horestو Melickian ,1863و  Robertsفي مجال التصحر  ومنهم كتاب وباحثين 

 ( .  5311والهيتي ,  1886

 

 النتائج والمناقشة : 

التصحر مشكلة معقدة ومتداخلة يشترك في نشؤها وتطورها مجموعة من األسباب التي تتباين بين العوامل         

بشرية من ناحية أخرى . ومن خالل المعلومات والبيانات التي تم الحصول عليها من الطبيعية من ناحية والعوامل ال

 محاور تنفيذ البحث,أمكن تحديد عوامل وأسباب ظاهرة التصحر في محافظة بابل باالتي : 

  -وتشمل : العوامل الطبيعية : -1

قع ضمن مناخ المناطق ( جعلها ت 1: أن موقع المحافظة من دوائر العرض المبين في الخريطة ) المناخ  - أ

( التي تتميز بكمية تساقط األمطار خالل فصل الشتاء  5311و الهيتي ,  5334الجافة ) الصالحي وعبد العباس ,

م 53ملم سنويا وبفصل صيف حار جاف تصل فيه درجة الحرارة إلى  533 – 53تتراوح بين 
3

. والرياح السائدة  

ان الجفاف هو محصلة العالقة بين األمطار والحرارة والتبخر وعادة ما هي شمالية غربية أو غربية . ومن المعروف 

( األمر الذي يجعل من تلك المناطق وبضمنها منطقة  5311يفوق التبخر التساقط في المناطق الجافة ) الهيتي , 
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 (1886صود , الدراسة نظاما بيئيا هشا سريع الحساسية ألي ضغط ولو محدود على عناصر البيئة الحيوية )عبد المق

وتبعا لظروف الجفاف فأن النباتات الطبيعية السائدة في عموم المحافظة هي نباتات صحراويه متحورة أجزاءها . 

الخضرية بأشكال مختلفة لمقاومة الجفاف مثل الشوك والعاقول والطرفا,و مثل هذه النباتات تكون ضعيفة ومتفرقة 

الطرطيع والخباز وبعض األعشاب القصيرة . ان مثل  األمطار مثل حولية خالل فترة تساقط .فضال عن نمو نباتات

الغطاء النباتي ال يؤمن الحماية الكافية لسطح التربة من التأثير المباشر سواء ألشعة الشمس او الرياح مما يزيد  هذا

زء من قدرتها من معدل التبخر وتفكك بناء الطبقة السطحية للتربة فيجعلها معرضة للتعرية الريحية  وفقدان ج

 اإلنتاجية اضافة الى تكوين مصادر للغبار الموقعي . 

كما لوحظ أيضا سبب أخر للجفاف في المحافظة ناتج عن شحة مياه الفرات نتيجة النحسار اإلمطار ) نوبات         

. يضاف إلى ذلك الجفاف ( في منطقة الشرق األوسط عموما وإقامة السدود عليه من قبل دولة المنبع  تركيا وسوريا  

 53تكرار حاالت الجفاف في العراق في العقود األخيرة , أدت إلى هبوط منسوب المياه في األنهار الرئيسة بأكثر من 

% في المنطقتين الوسطى ) بضمنها  70و  06ونجم عن ذلك خسائر في إنتاج القمح والشعير بنسبة  1888% عام 

 ( .  5335األمم المتحدة , محافظة بابل ( والجنوبية على التوالي ) 

إن نتائج الجفاف بكل أسبابه المذكورة في أعاله واضحة األثر في تصحر ترب المحافظة بدرجات مختلفة        

 ( يبين ذلك .  1والجدول ) 

لقد لوحظ من الجدول إن مساحة األرض الصالحة للزراعة المعطلة أو الغير منتجة بسبب الجفاف وشحة مياه        

دونم ( )وزارة التخطيط  1715355% من المساحة الكلية الصالحة للزراعة لعموم المحافظة )77.66ي بلغت الر

(5311 - 5313و  5331والتعاون االنماني , 
 

% نتيجة  95.58وهذه النسبة تزداد صيفا حيث تصل إلى حوالي 

ة  الريات خالل موسم الصيف لتالفي تقليص األراضي الداخلة في الخطة الزراعية بسبب قلة مياه الري , و زياد

 النقص الحاصل في المحتوى الرطوبي للتربة بسبب ارتفاع معدالت التبخر نتيجة لدرجات الحرارة المرتفعة .

 

( تأثير الجفاف وشحة مياه نهر الفرات في اتساع وتقليص مساحة األراضي المزروعة ومساحة األراضي 1جدول )

 . 1111 – 1111موسم الشتوي والصيفي المتصحرة والمهددة بالتصحر لل

 

 النسبة المئوية للمساحة المتصحرة النسبة المئوية للمساحة المزروعة دونم المساحة المزروعة

 55.66 33.13 ) شتاءا (636535

 96.15 17.61 ) صيفا ( 136111

 المصدر : من عمل الباحث       

    

 زحف الرمال :  -ب          

( لوحظ بان  5ومات والبيانات التي تم الحصول عليها من محاور تنفيذ الدراسة والموضحة في جدول ) من المعل       

المناطق الواردة في الجدول تعاني من التصحر بسبب زحف الرمال سواء كان انسياق رملي أي زحف الحبيبات 

ملية أي زحف الكثبان عندما تزيد م / ثا او حركة كثبان ر 5.5الرملية فوق السطح عندما تصل سرعة الرياح الى 

 . ( Melickian ,1863 و  Roberstsو  1884م / ثا     ) أبو الخير ,  8سرعة الرياح على 

لوحظ من خالل الزيارات الميدانية لبعض مناطق جرف الصخر وجود كثبان رملية نشطة تتحرك ضمن مساحه       

تحت تأثير الرياح الشمالية الغربية والغربية .بسبب قلة  دونم مصدرها محافظة االنبار )صحراء الرمادي(1333

الغطاء النباتي الطبيعي في المنطقة والطبوغرافية المنبسطة اذ تعمل الرياح القوية على تحريك وحمل ماتستطيع من 

ولة فيها. أن المكونات الصلبة للتربة ونقلها إلى المناطق المجاورة أو البعيدة حسب سرعة الرياح وكثافة المواد المحم

دونم لوحظت في مناطق الحصوة 5333المساحة المتأثرة أو المهددة بالتصحر من جراء زحف الرمال تبلغ حوالي 

 . 5311الشمالية والحصوة الجنوبية  والمارونية وهذا اكهده   عباس وآخرون , 
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لية والمكونات المعدنية للرمال ( : المناطق والمساحات المشغولة والمهددة بزحف الرمال والكثبان الرم1جدول )

 والكثبان الرملية ونشاطها ومصدرها .

 

المساحة  المنطقة

 المشغولة

 دونم

المساحة 

 المهددة

 دونم

 مصدر الكثبان النشاط المكونات المعدنية *

 رمل

 ملم1.116-1.16

غرين + 

 طين

جرف 

 الصخر

جزء من ضمن حدود  نشطة 1 51 1111 1111

ة المحافظة والغالبي

 من صحراء الرمادي

المدحتية 

 والنيل

غير  1611

 ملحوظة

ثابتة تقريبا بسبب  1 – 1.6 59 – 99

 حركتها حول نفسها

 نهر النيل القديم

 . 1111* عباس وآخرون ، 

             

إن مظاهر زحف الرمال كانت واضحة في األراضي المزروعة من خالل الطمر الجزئي لبقايا المحاصيل        

الرمال أو الكثبان الرملية التي تسببت في أحيان كثير بقطع الطريق الرابط بين قضاء المسيب وعامريه  وزحف

الفلوجة وتهديد لتلك الكثبان أو الرمال الزاحفة لطمر اآلبار المحفورة ألغراض  الري .هذا ما أفاد به أهالي المناطق 

 المتأثرة ومديرية زراعة المحافظة*.

دونم,ثابتة أو متحرك 1533تي النيل والمدحتية فقد لوحظ وجود كثبان رمليه كبيرة تشغل مساحة أما في ناحي      

بشكل موقعي وهي غير نشطة على عكس الكثبان الرملية في مناطق جرف الصخر.أن زحف هذه الكثبان غير ملحوظ 

نسياق الرملي .ومن تلك الدالئل هي إال أن هناك دالئل وجدت تشير إلى حركة الرمال باتجاه الرياح السائد بطريقة اال

 )أ , ب, ت ( .1الطمر الجزئي للنباتات الطبيعية الموجودة في تلك المنطقة مثل نباتات الطرطيع والطرفة. صورة  

 )أ ,ب,ت(  الكثبان الرملية في منطقتي المدحتية والنيل 1صورة 

 صورة )أ(                                                                
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 صورة )ب(

  

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة )ت(                                                       

     

تحيط بمنطقه الكثبان بساتين النخيل وأراضي مزروعة بمحاصيل الخضر .ان مايميز تلك الكثبان هو أن رمال        

قاعدة الكثبان والرتفاع معين ذات لون غامق أو داكن بينما الجزء الباقي من الكثبان إلى قمته يكون ذو لون فاتح .أن 

ن  يمكن أن يكون خطرها بالغ الشدة على األراضي الزراعية خطر هذه الكثبان في الوقت الحاضر غير متوقع, ولك

والمنشئات المدنية القريبة منها في حالة زيادة نشاطها.وعليه البد من اتخاذ مايلزم من اإلجراءات ألكفيله للسيطرة 

 عليها ميكانيكا أو بايلوجيا.
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 الملوحة: -ج

دونم )  640667رجات مختلفة في عموم المحافظة حوالي بلغت مساحة األراضي المتدهورة بسبب التملح وبد       

دونم  1715355% من المساحة الكلية الصالحة للزراعة 47.14( . تشكل هذه المساحة  5336وزارة التخطيط : 

 55دونم وصلت ملوحتها الى أكثر من  048449لعموم ألمحافظه. ومن ضمن تلك المساحة المتأثرة بالملوحة حوالي 

( . وتصنف هذه األراضي بدرجة تصحر شديد جدا , وعند هذه  5311 - 5313) وزارة الزراعه ,  ديسيسيمنز/م

(. وان اغلب األمالح السائدة فيها هي كلوريدات 5311% من قدرتها االنتاجية ) الهيتي , 83الدرجة تفقد التربة 

( . وقد وجدت اغلب تلك المساحة  5311 - 5313وكبريتات الصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم ) وزارة الزراعه , 

 في المناطق االتية :

الطليعة والقاسم والمدحتية والشوملي والنيل و الكفل.أما األسباب التي تم تحديدها والتي ساعدت في نشوء وتطور      

 مشكلة الملوحة في ترب ألمحافظه وخفض قدرتها االنتاجية بدرجات متفاوتة, يمكن ايضاحها باالتي :

فاف الناتج عن انخفاض كمية اإلمطار الساقطة وزيادة كمية اإلشعاع الشمسي الساقط على التربة بسبب قلة .الج1

الغطاء النباتي الطبيعي  وارتفاع درجات الحرارة وقلة الغيوم والرطوبة النسبية وسيادة الرياح الشمالية والشمالية 

 ي زيادة األمالح.الغربية كل هذه العناصر تسبب زيادة شدة التبخر وبالتال

.اإلفراط في استعمال مياه الري واالعتماد على نظام الري السيحي وبطريقة الغمر أدى ذلك إلى ارتفاع منسوب 5

(.      وان اغلب مناطق  5311 - 5313الماء األرضي مع عدم اكتمال شبكة البزل الحقلي ) وزارة الموارد المائية ,

المتكاملة حيث تختصر على المبازل الفرعية والرئيسة .ومن المعروف انه  المحافظة غير مشمولة بشبكة المبازل

 ( .1895الفائده من شبكة البزل ألعامة مالم تربط أو تستكمل بشبكة البزل             الحقلي ) سكال , 

يعة التربة .نوعيه مياه الري المستعملة حيث تختلف نسبة األمالح فيها من مكان إلى أخر ومن موسم ألخروان لطب0

 اثر واضح في ظهور المشكلة وتفاقمها مع مايرافقها من أتباع أنظمة زراعيه خاطئة  .

ثالث سنوات االمر الذي أدى إلى  -.قطع الحصة المائية عن األراضي في نهايات األنهار والجداول لمدة سنتان 4

 تهديد لألرض بالتملح.تدهورتلك األراضي بسبب التملح .وعليه فأن اي نقص بالخطة الزراعية هو 

.استعمال مياه البزل من قبل بعض الفالحين لري حقولهم كتعويض للنقص الحاصل  في مياه الري مما أدى إلى 5

%عن السنين السابقة نتيجة لألثر التراكمي لألمالح في 03حصول انخفاض في القدرة االنتاجيه لتلك األراضي بنسبة 

ل .كما لوحظ حصول انخفاض في ارتفاع محصول الحنطة خالل أربع سنوات تلك األراضي نتيجة الري بمياه البز

سم مع انخفاض كمية الحاصل ورداءة نوعيته )وزارة التخطيط 03من الري المستمر بمياه المبازل إلى ارتفاع 

 5311 - 5313رت ) وزارة الموارد المائية , ( . وفي ذات السياق أشا5311 - 5313,  5331والتعاون االئنمائي : 

( . أن مياه المبازل ذات ملوحة متغيرة تبعا لفصول السنة والمقاطع للمبزل الواحد حيث تصل في بعض األحيان إلى 

 .جزء بالمليون  3000

العربي  .الطوبوغرافية : ان الطوبوغرافيه المنبسطة المحافظة بشكل عام منبسطة جدا ورغم بعدها عن الخليج7

م ساهمت هذه العوامل في صعوبة التصريف لمياه 05كم( وارتفاعها عن مستوى سطح البحر ال يتجاوز 453)حوالي

 البزل في المصب العام. 

يتبين مما سبق إن انتشار األمالح يعود إلى عوامل جيمورفولوجية,هيدرولوجية,مناخية,خواص التربة والمياه      

 بة والمياه. واإلدارة غير الكفؤءة للتر

                                 

 ثانيا :العوامل البشرية:

 العامل البشري في زيادة اتساع ظاهرة التصحر في المحافظة باالتي: دوريمكن تشخيص وتلخيص         

أشارت اإلحصاءات السكانية لمحافظة بابل إن عدد سكان ألمحافظة بلغ حوالي  أ.النمو السكاني السريع:

( .  5311 - 5313,  5331% )وزارة التخطيط والتعاون االنمائي , 0.5نسمة وبمعدل نمو سكاني سنوي1687837

% للمناطق الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة الذي 5.5ويعد هذا المعدل مرتفعا بشكل كبير عند مقارنته مع معدل نمو 
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اطق وله القدره للضغط على مواردها الحيوية لتأمين (.بأنه معدل نمو مرتفع لتلك المن5311أشار إليه )الهيتي , 

 المتطلبات االساسية المتزايدة للسكان من غذاء وسكن وطاقة . 

( وجود  0وعلى ضوء عدد السكان الحالي ونسبة الزيادة السكانية للمحافظة ,فقد لوحظ من بيانات الجدول)        

والموسم 5313/5311يه والخضر للموسم الشتوي عجز كبير في االكتفاء الذاتي ألغلب محاصيل الحبوب

اما باقي المحاصيل التي لم تذكر في الجدول فهي تسد حاجة المحافظة مع فائض في االنتاج. وفي حالة  5311الصيفي

استمرار النمو السكاني بنفس النسبة المذكورة سابقا , فأن سكان ألمحافظة سيتضاعف خالل فتره قياسية تتراوح مابين 

(, مما سيفرض نفسه وبشدة على الموارد الحيوية للمنطقة والتي هي موارد هشة  5311سنه )الهيتي , 53-03

ومتحسسة ألي ضغط استفاللي,االمرالذي سيعجل ويزيد من اتساع وحدة درجة التصحر.وعليه البد من اتخاذ 

 اإلجراءات الكفيلة لمواجهة تلك الحالة.

ت الميدانية لعموم المحافظة وما يظهر في وسائل اإلعالم المختلفة حول مشكلة كما لوحظ أيضا من خالل الزيارا      

الزحف السكاني المستمر على جنس أراضي زراعيه خصبة ومنتجة وتحولها الى اراضي سكنية بسبب النمو السكاني 

العملية االنتاجيه  المتزايد من جهة وعزوف المزارعين عن مهنة الزراعة في تلك المناطق بسبب الخسائر المادية في

الزراعية ومنافسة المنتجات ألزراعية المستوردة ذات األسعار المنخفضة والنوعية الجيدة للمنتج المحلي من جهة 

 أخرى مما دفع بعض المزارعين لبيع أراضيهم كقطع سكنية.

حديد الكثافة السكانية الريفية البيئي المتوازن لمحافظة بابل كبيئة جافة لت -إما تقييم المستوى للوضع السكاني       

كمؤشر للتعرف على مدى الضغط السكاني غير المرغوب في هذه البيئات ,فقد وجد إن الكثافة السكانية لريف 

نسمة/كم500.96المحافظة تبلغ حاليا 
5

نسمة موزعين ضمن المساحة الزراعية 845550على اعتبار ان سكان الريف 

كم 4303.10 دونم والتي تعادل1715355للمحافظة.
5

. إن هذه الكثافة السكانية قد تجاوزت إلى حد كبير جدا األرقام 

اشخاص في كل كيلومتر 6والبالغه 1866القياسية للكثافة السكانية الريفية التي حددها مؤتمراالمم المتحدة للتصحر 

صى بحجم السكان الذي شخصا في كل كيلو متر مربع في المناطق شبه الجافة كحد أق53مربع في البيئات الجافة و

 ( . 5311يجب أن التتعداه الكثافة السكانية في هذه المناطق ) الهيتي , 

 

التي التسد حاجة 1111والصيفي1111/1111(: انتاجية المحاصيل والخضر للموسمين الشتوي 3جدول )

 المحافظة وفق اإلطار اإلحصائي *

 

المساحة  اسم المحصول الموسم

 المزروعة فعال

 ( )دونم()المنتجة

االنتاج الفعلي 

 للمحصول )طن(

االستهالك 

للفرد 

 الواحد)غم(

استهالك 

المحافظة 

للموسم الواحد 

 )طن(

احتياجات المحافظة 

للمحصول او الفائض عن 

 الحاجة

ي 
و
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
تــ

ش
ال

1
1
1
1

 
 /

1
1

1
1

 
%من االنتاج صالح 16 93191 366 117165 316196 حنطة

 لالستهالك البشري ويكفي

 لشهرين ونصف فقط،

والحاجة الى االستيراد 

 لتسعة اشهر ونصف

استهالك المحصول كعلف  _____ _____ 137617 56977 شعير

 للحيوانات

اليسدالحاجة،االحتياج بكمية  7171 16 1161 151 شوندر

 طن1561مقدارها 

اليسد الحاجة،االحتياج  33351 161 1199 677 بصل يابس

 طن31161بكمية مقدارها 
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ال يسد الحاجة،االحتياج  666 11 7 7 فاصوليا

 طن661بكمية مقدارها 

ال يسد الحاجة،االحتياج  16161 161 1351 379 بطاطا خريفية 

 طن13569بكمية مقدارها 

ال يسد الحاجة،االحتياج  15561 111 659 135 جزر

 طن15161بكمية مقدارها 

،االحتياج ال يسد الحاجة 55511 311 71519 5539 خس

 طن17561بكمية مقدارها 

ال يسد الحاجة،االحتياج  9361 61 697 155 قرنابيط

 طن6695بكمية مقدارها 

ال يسد الحاجة،االحتياج  1611 11 651 117 سبانغ

 طن1161بكمية مقدارها 

ال يسد الحاجة،االحتياج  11111 111 96 96 ثوم

 طن11116بكمية مقدارها 

ال يسد الحاجة،االحتياج  1556 11 661 166 سلق

 طن1116بكمية مقدارها 

ال يسد الحاجة،االحتياج  1556 11 66 11 لهانة

 طن1699بكمية مقدارها 

ي 
يف

ـــ
ـــ

ـــ
صـ

ال
1

1
1

1
 

اليسد الحاجة،االحتياج  33311 111 16691 7776 طماطة

 طن16611بكمية مقدارها 

االحتياج اليسد الحاجة، 16111 161 1751 513 بطاطا   ربيعيه

 طن11619بكمية مقدارها 

ة،االحتياج اليسد الحاج 11111 111 11561 7316 بطيخ

 طن5111بكمية مقدارها 

اليسدالحاجة،االحتياج بكمية  16691 161 11117 6677 خيار ماء

 طن6565مقدارها 

اليسد الحاجة،االحتياج  1611 11 197 51 سلق

 1615بكمية مقدارها 

،االحتياج  اليسد الحاجة 66611 111 6697 1519 فلفل

 طن61515بكمية مقدارها 

،االحتياج   اليسد الحاجة 671 6 311 119 شجر،سكلة

 طن111بكمية مقدارها 

،االحتياج  اليسد الحاجة 911 6 111 61 المازة

 511بكمية مقدارها 

  1111 - 1111*وزارة الزراعة 

 

  االستعمال السيئ للموارد الطبيعية : ب.

 لقد تم تحديد األساليب غير الصحيحة في استغالل وإدارة الموارد الطبيعية لعموم ألمحافظه وفق مايأتي:        
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.اإلفراط في استعمال مياه الري وإتباع نظم الري القديمة المتمثلة بطريقة الغمر ومحدودية استعمال نظم الري 1

سعارها من جهة وعدم رغبة المزارعين بأستعمال تقانات الري ألحديثة )الرش والتنقيط( ألسباب عديدة منها ارتفاع ا

الحديثة اما بسبب شحة مصادر الطاقة الالزمة لتشغيلها اوعدم ترسيخ القناعة لديهم بأهميتها في االستغالل الكفوء 

إلرشادي لمياه الري والحد من ظاهرة تملح التربة وزيادة مساحة ألرقعه الزراعية , وهذا يرجع إلى ضعف الجانب ا

واإلعالمي من قبل الدوائر المسؤولة في هذا المجال .أن االفراط باستعمال مياه الري اليؤدي فقط إلى نشوء وتطور 

مشكلة الملوحة بل تدمير بناء التربة وتكوين بيئة غير مالئمة لنمو وتطور الجذور مما ينعكس في تدهور القدرة 

( المساحة المروية لعموم المحافظة بطرق ري 4كلة .ويبين الجدول )االنتاجية للتربة بدرجة تتناسب مع حجم المش

 ومصادر مياه مختلفة . 

أن األراضي المروية بمياه المبازل المذكورة في الجدول أعاله قد حصل فيها تراكم ملحي أدى إلى انخفاض     

يته وانخفاض إنتاجيته خالل أربع سم وتردي نوع03% مع قصر أو تقزم نبات الحنطة إلى ارتفاع 03إنتاجيتها بمقدار 

 ( .          5311 - 5313سنوات من الري المستمر بمياه البزل ) وزارة الزراعة , 

 

 ( مساحات األراضي المروية بطرق ري ومصادر مياه مختلفة .7جدول )

 

 المالحظات           المساحة )دونم(          األراضي          

 ة المساحة الصالحة للزراع

 المساحة المروية

 المساحة المستغلة

مساحة األراضي الغير صالحة بسبب 

 التغدق والتملح

األراضي التي تروى عن طريق اآلبار 

 بطرق الري ألحديثة

 األراضي التي تروى من مياه المبازل 

أراضي صحراويه ورملية تروى بنظام 

 الري بالرش)محوري(

1153167 

1119539 

965931 

375779 

 

1155 

 

3551 

 

6511 

 

تصل ملوحة هذه األراضي إلى أكثر 

 ديسييمنز/م16من 

 

 

 

 في منطقة جرف الصخر 

 )جرف الصخر(

 المصدر : من عمل الباحث

 

كما لوحظ إن التبوير لبعض المساحات المزروعة شتاءا يكون في فصل الصيف فقط بدون حراثة حيث تبقى         

ت الموسم الشتوي ,مما يعرض تلك المساحات من األراضي إلى ضغط مراعي للحيوانات لغرض االستفادة من مخلفا

رعوي كبير يساعد على سرعة إزالة بقايا النبات المستساغة وتفكيك سطح التربة الجاف نتيجة لحركة الحيوانات 

تلوث وبالتالي يجعلها تحت التأثير المباشر ألشعة الشمس والرياح وتصبح التربة مصدر للغبار المحلي الذي يسبب 

 الهواء.

بسبب غياب سلطة القانون مما أدى إلى   5330.عبث وتخريب مشاريع الري والبزل وخصوصا بعد احداث عام 5

هدر كميات كبيره من مياه الري إلى المبازل وقيام بعض المزارعين بري أراضيهم خالل النهار وتوجيه مياه الري 

ديسيسيمنز/م حسب العينات 0.5-0ل كانت درجة توصيلها الكهربائيالى المبازل ليال إلى درجة إن غالبية مياه المباز

( تبين امتالء احد المبازل الرئيسة 5التي تم فحصها من قبل مختبر التربة /التابع لمديرية زراعة  بابل  والصورة )

 بالمياه في منطقة المدحتيه.

 

 

 

 



  بريسم وآخرون                                                             (5310) , 503-515(: 4) 5 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

556 
ISSN 2072-3875 

 

 اه( أحد المبازل الرئيسية في منطقة المدحتيه ممتلئ بالمي1صوره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .عدم استعمال نظام الدورات الزراعيه أدى إلى ضعف خصوبة التربة وتدهور إنتاجيتها.0

.تغيير جنس األراضي الزراعية إلى أراضي  سكنية نتيجة وعدم زراعتها بسبب الخسارة أالقتصاديه التي يتعرض 4

قل والنوعية الجيدة للمنتج المحلي الذي يمتاز بارتفاع لها المزارعين نتيجة منافسة الخضر المستوردة ذات األسعار األ

 السعر الرتفاع تكاليف العملية االنتاجيه الزراعية .

 ج.قطع وتخريب الغابات وأشجار البساتين :

أن للغطاء النباتي عام دورا في الحفاظ على التربة من التعرية المائية والريحية وان االخيره هي السائدة في          

 ة الدراسة .منطق

لقد تبين من هذه الدراسة عدم وجود غابات طبيعية سوى الغابات النهرية المحدودة المساحة واهم أشجارها هي        

الصفصاف والغرب .وان اغلب الغابات الموجودة في ألمحافظة أنشئت من قبل اإلنسان وخربت من قبله أيضا. 

( في عموم المحافظة  5311 - 5313,  5331ن االنمائي , دونم ) وزارة التخطيط والتعاو5753وتشغل مساحة

  ( . 5مزروعة بأشجار اليوكالبتوز,الكازورينا واألثل .وموزعه هذه المساحة كما مبين في جدول )

                      

 ( موقع ومساحة وسنة بدأ العمل في انشاء الغابات في محافظة بابل6جدول )

 

 سنة البدا بالعمل (المساحة )دونم موقع الغابة

 1569 1611 غابة مشروع المسيب الكبير

 1551 733 بغداد(-غابة النصر)على طريق حلة

 1567 911 نجف(-غابة المراديه)على طريق حلة

 1566 1111 غابة خنفارة )المحاويل(

 1565 611 غابة ابوسديرة )المحاويل(

 1563 1111 نجف( -و حلة بغداد -تشجير طرق من الجانبين والجزرةالوسطية )حلة

 المصدر : من عمل الباحث    
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م وان ماتبقى منها في الوقت الحاضر 5330و 1881لقد طال القطع والتخريب تلك الغابات خصوصا بعد عامي        

دونم وما يتبقى منها عبارة عن  5753% من المساحة الكلية للغابات 76.66دونم أي بنسبة تخريب  1951مساحة 

شجرة إن  533شجرة بعد ماكان يحتوي على  55متفرقة .فقد وجد إن الدونم الواحد اليحتوي على أكثر من  أشجار

قطع وإزالة األشجار والغابات يعني القضاء على عنصر حيوي مهم يساهم في تنقية الهواء وتحسين البيئة وصيانتها 

 .بالتوازن البيئي والتنوع الحيوي  من عوامل التعرية وزحف الرمال إضافة إلى إن تخريب الغابات يخل

 أما أهم أسباب قطع وتخريب األشجار التي تم تحديدها في هذه الدراسة يمكن إجمالها باالتي: 

 .إلغاء مديرية الغابات العامة ودوائرها في المحافظات وإلحاقها بمديريات الزراعة  قسم اإلنتاج النباتي.1

نيه وحرب الخليج األولى والثانية وكذلك الحصار الجائر الذي فرض على .الحروب ومنها الحرب العراقية االيرا5

الشعب العراقي وتسخير كافة اإلمكانيات المادية والبشرية إلسناد وإدامة تلك الحروب , مما اضعف الحماية والخدمة 

ى أراضي بيضاء للغابات ودفع األهالي إلى قطع األشجار إلغراض الوقود أو البيع أو تحويل أراضي الغابات إل

لغرض استغاللها بزراعة المحاصيل الحقلية تجاوزا خصوصا في فترة الحصار .وكذلك استعمالها من قبل الجيش في 

بناء المالجئ .كما وتعرضت مساحات واسعة من الغابات إلى الحرق والتدمير نتيجة القصف المكثف من قبل قوات 

 إخفائها في تلك الغابات. التحالف لغرض تدمير اآلليات العسكرية التي تم

.تعرض الغابات لإلهمال لعدم توفير التخصيص المالي من قبل وزارة الزراعة وميزانية تنمية األقاليم لغرض 0

 إدامتها وزراعة المساحات البيضاء فيها وتعيين حراس وعمال لحمايتها وخدمتها.

 

 .الرعي العشوائي والجائر: د

ميل المرعى بإعداد من الحيوانات أو بأنواع معينه منها,متطلباتها الغذائية تفوق المقصود بالرعي الجائر تح       

الطاقة االنتاجيه للمرعى مما يعرض المرعى لدرجه كبيرة من الضغط الحيواني بما يساعد على سرعة إزالة وتدمير 

يئة على التعويض اوالتجديد ) الغطاء النباتي وتعرض تربة المرعى إلى عملية التعرية مما يضعف القدرة الحيوية للب

 ( .5311الهيتي, 

لقد تبين من المعلومات التي تم جمعها حول المراعي الطبيعية لعموم محافظة بابل ,وجود مراعي طبيعيه في          

مناطق جرف الصخر والكفل والمناطق الشرقية لناحية النيل والشوملي والمدحتيه وهي بمساحات متغيره وال توجد 

 5331(.ولكن أشارت )وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي , 5311-5313موثقه حولها) وزارة الزراعة ,  مساحات

دونم.أما النباتات الرعوية الشائعة في المراعي تشمل  58160( ان مساحة المراعي تبلغ حوالي  5311-5313و

شويل والعجرش والعاقول و العوسج , الحندوق و الكرط و الخبازو الرمث و العرد والفجيله والكبرو الطرفة وال

والشيصوان وهي نباتات ذات قيمه غذائية منخفضة والبعض منها غير مستساغ من قبل حيوانات المراعي , وقسم 

منها نباتات حوليه تنبت بعد سقوط اإلمطار واألخرى معمرة .وبشكل عام فأن انتاجية هذه المراعي محدودة التلبي 

لمحافظة . بالنظر لزيادة إعداد وأنواع الحيوانات في المحافظة, ولكون الرعي من النوع حاجة حيوانات الرعي في ا

العشوائي الحر فأن اغلب نباتات المراعي وخصوصا المستساغة منها يتم القضاء عليها خالل فترة قصيرة ومبكرة 

االنتشار والتجديد .األمر الذي من النمو بحيث التتيح فرصة لتلك النباتات من إتمام دورة حياتها لغرض التكاثر و

يؤدي إلى زوال تلك النباتات مع الزمن وتعرض التربة إلى التعرية الريحية وهي السائدة في المحافظة مما يؤدي إلى 

( يبين أنواع وأعداد بعض من حيوانات المراعي في 7خفض القدرة اإلنتاجية لهذه المراعي وتصحرها, والجدول )

,  5331م وال تتوافر معلومات غير ذلك)وزارة التخطيط والتعاون االنمائي , 5331م المحافظة حسب تعداد عا

5313-5311. ) 

 

 1111( أنواع وأعداد الحيوانات الرعوية في محافظة بابل حسب تعداد عام 5جدول )

 

 ماعز أغنام جاموس أبقار نوع الحيوانات

 3661 113761 6137 171711 العدد
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 االستنتاجات:

بينما يلعب العامل  .امل الطبيعي وخصوصا المناخ يحدد درجة أو مدى تحسس النظام البيئي بظاهرة التصحران الع-1

 للنظام البيئي. في القدرة اإلنتاجية الحيوية البشري الدور األكبر في تطور واتساع وحدة هذه الظاهرة وتأثيرها

زراعية في األجزاء الشمالية والشمالية إن خطر زحف الرمال والكثبان الرملية ما زال يهدد األراضي ال -5

 الغربية من المحافظة.

% من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة تعاني من ظاهرة التصحر على مدار السنة 77.66إن حوالي  -0

% تعاني من تصحر مؤقت ) صيفا( من اجمالي المساحة الصالحة 19.55)تصحر دائمي(, يضاف لها حوالي 

 للزراعة .

 ساحة من األراضي المزروعة خارج الخطة الزراعية ألي سبب كان تكون مهددة بالتصحر. ان خروج أي م -4

ان معدل النمو السكاني المرتفع للمحافظة سيؤدي مستقبال إلى مضاعفة عدد السكان  وتحت ظروف األقاليم  -5

خطورة واتساع ظاهرة الجافة فأن ذلك يساعد على زيادة الضغط على الموارد الطبيعية المتاحة مما يزيد من درجة 

 التصحر. 

إن تأخر تنفيذ شبكة البزل الحقلي سيزيد من تفشي مشكلة الملوحة في األراضي المزروعة ويزيد درجة  -7

 خفض القدرة اإلنتاجية لها بشدة. 

6-  

 : التوصيات

دراسات تفصيلية عن أسباب ودرجة تصحر األراضي المزروعة وغيرالمزروعة الصالحة للزراعة ضمن  - 1

 لية كل دائرة من دوائر مديرية الزراعة من اجل اتخاذ الحلول المناسبة لها. مسؤو

إجراء دراسات من قبل المديريات المختصة إليجاد مصادر جديدة للمياه كأن تكون سطحية او أرضية او جوفية  -5

للزراعة  وتحديد صالحيتها لألغراض الزراعية من اجل استغاللها في زراعة المساحات المتروكة الصالحة

 بمحاصيل معينة تتناسب احتياجاتها المائية مع ما توفره تلك المصادر من المياه .

 اإلسراع في تنفيذ وانجاز شبكة البزل الحقلي لعموم المحافظة. -0

إعداد برامج إعالمية مسموعة ومرئية من شأنها جذب اهتمام المزارعين صوب اقتناء أنظمة الري الحديثة  -4

 بأسعار مناسبة مع توافر مصادر الطاقة الالزمة لتشغيلها. شريطة توافرها

 استعمال أسلوب الدورة الزراعية للمحافظة على ديمومة خصوبة التربة وقدرتها اإلنتاجية. -5

 اعادة وتأهيل المديرية العامة للغابات الملغاة للقيام بمسؤولياتها في إنشاء وتطوير وحماية الغابات. -7

لمشكلة زحف الرمال والكثبان الرملية النشطة خصوصا في المناطق الشمالية والشمالية المعالجة السريعة  -6

 الغربية من المحافظة .

إتباع نظام الرعي المسيطر عليه) المقيد( وإنشاء مراعي تتوافق قدرتها اإلنتاجية مع متطلبات حيوانات  -9

 الرعي في  المحافظة مع توفير االعالف الجافة .

الخطط الكفيلة لمواجهة الضغط السكاني المتوقع على الموارد الحيوية للمحافظة نتيجة إعداد الدراسات و -8

 معدل النمو السكاني المرتفع الذي قد يؤدي الى مضاعفة عدد السكان في فترة قياسية قصيرة.

ي تدهور توفير التخصيصات المالية الكافية وتسهيل كافة السبل الالزمة للحد من اتساع خطر ظاهرة التصحر ف-13

 القدرة الحيوية لألراضي سواء على مستوى المحافظة او العراق بشكل عام, ما زال البلد غني بصادراته النفطية.

تشريع وتفعيل القوانين الخاصة بحماية البيئة والموارد الطبيعية من التدهور الناتج عن الممارسات البشرية  -11

 المقصودة وغير المقصودة.

زم مالكي األراضي الزراعية والمتعاقدين عليها بضرورة تسييجها بحزام اخضر وتزويدهم تشريع قانون مل -15

 بتشكيالت مالئمة لظروف بيئة المحافظة مجانا أو بسعر مدعوم .
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 : المصادر

 .11رافية,الكويت , ص.زحف الرمال بمنطقة االحساء, النشرة الجغ1884يحيى محمد شيخ, ابوالخير,

 شباط. 55, صحيفة طريق الشعب ,5338الحسين نوري, عبد الحكيم,

لمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ,  تونس,  , وقف التصحر في دول شمال افريقيا.ا1896الشخاترة,محمد,

 .   50ص

)التغيرات  ة شبه الصحراوي. البيئه الصحراوية و5334الصالحي,سعدية عاكول وعبد العباس فضيخ الغريري,

 . 94و  41االردن , ص -عمان ,دار صفاء للنشر والتوزيع, المناخية(.الطبعه االولى

السهل لمكاني لظاهرة الملوحة في اقليم .التباين ا5336الفضيلي,سعود عبد العزيز ونصر عبد السجاد الموسوي ,

 . 551 - 553, ص 40الرسوبي .مجلة اداب البصرة .العدد 

مكافحته.الطبعة االولى دار البازوري العلمية للنشر -مخاطره-اسبابه-.التصحر مفهومه5311تي,صبري فارس,الهي

 .  110,  17,  45عمان,ص-االردن 530/5/5313والتوزيع ,رقم االيداع لدى دائرة المكتبه الوطنيه 

رير االسكوا االول عن التنمية . تق 55, تقرير االسكوا االول عن التنميه المائيه , ص 5335االمم المتحده , 

 . 55,ص5335المائية,االمم المتحدة ,

. هندسة الري والبزل . وزارة التعلم العالي والبحث العلمي جامعة بغداد . رقم االيداع  1895سكال , شارل شكري, 

 . 1981لسنة  1375في المكتبة الوطنية ببغداد 

بيئي . الطبعة االولى . دار  المسيرة    –منظور جغرافي  –افة .  جغرافية االقاليم الج 5313سالمة, حسن رمضان.

 للنشر والتوزيع والطباعة . االردن.عمان .

عباس , عباس خضير , احمد عباس حسن, علي حمزة حساني, صالح عبيد كاظم , معالم محمد جواد و صالح عبد 

دائرة حماية  وتحسين البيئة  –ارة البيئة . دراسة تحديد مناطق تكون الغبار في محافظة بابل. وز 2011الحسن , 

 / الفرات االوسط/ مديرية بيئة بابل,بيانات غير منشورة .

. البيئه واالنسان , دراسة في مشكالت االنسان مع  البيئه عبد المقصود , زين   . 1886عبد المقصود , زين   . 

. 1886الطبعه الثان عبد المقصود , زين   . . البيئه واالنسان , دراسة في مشكالت االنسان مع  البيئه 1886

 . 171-108البيئه واالنسان , دراسة في مشكالت االنسان مع  البيئه  ,دار المعارف_االسكندريه ص

 .برنامج األمم المتحدة للبيئة.5333منظمة االغذية والزراعة.

 .المؤتمر الدولي لمكافحة التصحر.1884منظمة االغذية والزراعة.

 .55-51ص  ,10-0جدول  5336.وزارة التخطيط ,بغداد,5337,تقرير اإلحصاءات البيئية,5336طيط,وزارة التخ

. االحصاءات السنوية. بيانات  5311-5313, 5331وارة التخطيط والتعاون االنمائي, مديرية احصاء محافظة بابل  

 . ومعلومات غير منشورة

ومعلومات غير , بيانات 5311 –  5313صاءات السنوية لعام وزارة الزراعة.  مديرية زراعة محافظة  بابل . االح

 منشورة .

, بيانات 5311 – 5313وزارة الموارد المائية.مديرية الموارد المائية محافظة بابل. االحصاءات السنوية لعام 

 . ومعلومات غير منشورة
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